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PROTOKÓŁ Nr  LII/2010 

z SESJI RADY MIASTA  odbytej w dniu 28 października 2010 r. 
 w Sali Sesyjnej RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

                       ul. Jana Pawła II 10. 
 
 

 
Sesję rozpoczęto o godz.13.00 
 
 
W Sesji udział wzięło 23  radnych na ogólną liczbę 23. 
 
 
Porządek obrad: 
 
1.  Otwarcie Sesji. 
 
2.  Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.     
 
3.  Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 23.09.2010 r. 
 
4. Podziękowanie członkom Rad Społecznych za pracę w minionej kadencji.  
 
5  Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
6.  Interpelacje radnych. 
 
7.  Skargi wpływające do Rady Miasta. 
 
     - podjęcie uchwały w sprawie: uznania skargi Pani Genowefy Musiał 
           na   Przewodniczącego Rady Miasta Siemianowic śląskich, za bezzasadną 
 

-     podjęcie uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Józefa Orskiego 
       na  działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 
       za bezzasadną     

  
8.  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres V Kadencji 2006 – 2010. 
 
9.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
1/LII/10  – przejęcia na własność gminy pojazdu porzuconego z zamiarem wyzbycia się. 
 
 
2/LII/10  – zmiany uchwały nr 234/1996 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 
12.09.1996 r. (z późniejszymi zmianami), a dotyczącej powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
Mienia Komunalnego 
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3/LII/10  – określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć – w ramach 
łączenia pensum – dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie 
 
6/LII/10  – zmiany nazwy Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych z siedzibą przy               
ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich na: Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych „Cogito”      
z siedzibą przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich 
 
4/LII/10  – częściowej zmiany Uchwały Nr 428/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich        
z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków 
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokości podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego  
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto 
Siemianowice Śląskie 
 
5/LII/10  – częściowej zmiany Uchwały Nr 598/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich        
z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych          
i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska 
kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie 
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionym w szkołach              
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie 
 
7/LII/10 – gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki 
budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty 
 
8/LII/10 – określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Siemianowice Śląskie oraz jego 
jednostkom podległym 
 
9/LII/10  – przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2011 r. 
 
10/LII/10  – aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 
 
11/LII/10  – przyjęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2011          
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy              
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
12/LII/10  – zmiany uchwały Nr 623/2010 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia            
25 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 
przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2010.  
 
13/LII/10  – zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.  
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15/LII/10  – zmian budżetu miasta na 2010 r. 
 
16/LII/10  – częściowej zmiany uchwały 125/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 
20 września 2007 r. w sprawie: diet radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 
 
17/LII/10  – trybu pac nad projektem uchwały budżetowej. 
 
19/LII/10  – zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 19 sierpnia 2004 r. dotyczącego 
powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Siemianowice Śląskiego Gminie 
Siemianowice Śląskie prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony 
zabytków 
 
18/LII/10  – woli przystąpienia gminy do spółki Megrez Sp. z.o.. 
 
20/LII/10  – wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do projektu pt: 
„Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1. 
„Zmiejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej „Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 
23/LII/10  – dokonania zmiany uchwały Nr 695/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich         
z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób 
fizycznych na realizację zadań ujętych w „Programie Likwidacji Niskiej Emisji                      
w Siemianowicach Śląskich” 
 
 
10. Sprawozdanie z prac Komisji stałych Rady Miasta za okres kadencji 2006 – 2010 r. 
 
11. Sprawozdania Radnych Rady Miasta z prac w gremiach, do których zostali delegowani 
       w bieżącej kadencji samorządu. 
 
12. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
13. Sprawy informacyjne. 
 
      - informacje o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych 
 
14. Zamknięcie obrad Sesji. 
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  Ad.1. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak otworzył LII/10 Sesję Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich zwołaną zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym            
i § 62 Statutu Miasta i stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada jest władna                
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Przywitał zaproszonych gości tj. Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Miejskiego 
Pana Klaudiusza Michnę, byłego członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Pana Henryka Ćwieląga.  
Poinformował, iż zaproszeni zostali przewodniczący Rad Społecznych wszystkich 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w związku ze zmianami. 
 
Ponadto przywitał Prezydenta Miasta Pana Jacka Guzego, Sekretarza Miasta Pana Piotra 
Madeję, Skarbnika Miasta Pana Henryka Falkusa, Naczelników Wydziałów, Kierowników 
Referatów,  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Panią Hannę Becker, Mieszkańców oraz 
Radnych. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Jurkiewicz przypomniał, iż Komisja Uchwał 
będzie pracowała w składzie: Radna Alfreda Barnaś, Radna Grażyna Bartel, Radny Jerzy 
Dinges oraz Przewodniczący Komisji Grzegorz Jurkiewicz. 
 
Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, iż Komisja Uchwała została wybrana w styczniu    
i będzie pracowała do końca  bieżącej kadencji tj. do 12 listopada 2010 r. 
 
        

  Ad. 2 
 
Zmiany i uzupełnia porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Pani Barbarze Mercie, która zgłosiła wniosek       
o wycofanie z  punktu 9 porządku obrad projektu uchwały Nr 14/LII/10 
/poniżej stenogram zgodnie z wnioskiem Radnej/ 
 
 Panie Prezydencie,  Wysoka Rado! 
Do zgłoszenia wniosku o wycofanie z punktu 9. porządku obrad uchwały o roboczym 
numerze 14/LII/10 na tej sesji, zmusza mnie sytuacja, ponieważ Przewodniczący Rady Miasta 
tym projektem uchwały zlekceważył wielotygodniową pracę członków Komisji Statutowej w 
osobach: Barbara Merta, Jerzy Kurzawa, Stanisław Sontag. 
Sytuacja bez precedensu: - działania przewodniczącego na szkodę radnych - przejdzie do 
historii siemianowickiej demokracji.  
Miałam cichą nadzieję, że ostatnia sesja robocza V kadencji nie będzie wywoływać zbędnych 
emocji. Niestety, dzieje się jednak tak za sprawą uchwały o nr 14/LII/10, która dotyczy 
uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu. Ku zdziwieniu członków Komisji Statutowej, 
jako wnioskodawcy podpisali się pod nią radni koalicyjni.  
Wobec takiej sytuacji zgłaszam protest, bo traktuję to jako arogancję pana Przewodniczącego 
Andrzeja Gościniaka wobec członków Komisji Statutowej, powołanej do pracy w 2007 r., 
która pracowała w okresach: IV - VII/2007, II - IV/2008 i na trzech posiedzeniach w 2010 r. 
tj. 27 sierpnia, 6 i 15 września. 
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Dwuipółroczna przerwa w pracach Komisji Statutowej nie została do dnia dzisiejszego 
niczym umotywowana, mimo że wymagała tego odpowiedź na moją interpelację sesyjną         
z dnia 24 czerwca 2010 r. Na pierwszym spotkaniu po tak dużej przerwie, pan 
Przewodniczący przedstawił do zaakceptowania statut własnego autorstwa, który zawierał 
paragrafy przegłosowane przez członków Komisji w poprzednim okresie, ale też zupełnie 
nowe treści. Statut przedstawiony przez pana Gościniaka był nie do przyjęcia, bo w znacznym 
stopniu ograniczał rolę radnych, a umacniał władzę wykonawczą i Przewodniczącego Rady. 
Na kolejnym spotkaniu 6 września br. Komisja Statutowa podjęła pracę od początku                
i przegłosowała z niewielkimi zmianami paragrafy od 1do 28 statutu w wersji przedstawionej 
przez przewodniczącego. Z niewiadomych przyczyn Komisja przerwała znowu swoją pracę 
15 września. Zachodzi podejrzenie, że wstrzymanie pracy nad statutem ma związek                 
z paragrafami dotyczącymi Regulaminu Rady Miasta i Komisji Rewizyjnej, które budziły 
najwięcej kontrowersji. Pan Gościniak wiedząc, że jego autorska wersja statutu nie będzie 
zatwierdzona przez członków Komisji, postanowił zrobić wnioskodawcami tego statutu 
radnych koalicyjnych. 
Takie wymyki Przewodniczącego Rady stały się już normą w ostatnich miesiącach tej 
kadencji. 
Statut, który ma być zatwierdzony na dzisiejszej sesji jest zamachem na demokrację 
samorządową, a powinien być dokumentem umacniającym pozycję Rady Miasta. 
Zwracam się do Was Koleżanki i Koledzy Radni. Nie dajmy się zwariować! Pośpiech jest 
bardzo złym doradcą. Skoro przez ponad dwa lata nie było potrzeby uchwalenia tego statutu, 
nie wyręczajmy w tym temacie nowej Rady, która za miesiąc rozpocznie swoją działalność.    
Jest to niemoralne działanie przewodniczącego Rady Miasta, że na ostatniej sesji tej kadencji 
chce uchwalać w pośpiechu, bez debaty na posiedzeniach komisji stałych, tak ważny 
dokument, jakim jest Statut Miasta. 
Nie dziwiłabym się, że parcie przewodniczącego na uchwalenie statutu na ostatniej sesji 
kadencji jest tak duże, gdyby starał się o reelekcję na to stanowisko. A tak... 
Nie mieści się w głowie, że człowiek, któremu powierzono obowiązki przewodzenia Radzie 
Miasta, umacniania jej roli, swoimi dziwnymi działaniami budzi niesmak, ignoruje ludzi, 
którzy mają odwagę myśleć inaczej i których nie zdołał podporządkować sobie całkowicie. 
Trudno mi uwierzyć, że władza tak potrafi zmienić człowieka.  
Poddaję pod rozwagę Wysokiej Rady: Statut, który miałby być dzisiaj uchwalony - 
zdecydowanie godzi w nas Radnych. 
Dziękuję za uwagę i przepraszam za wywołane emocje. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak ustosunkował się do ww. wypowiedzi 
Pani Barbary Merty. 
 
Pani Danuta Sobczyk –  poparła wniosek Pani Barbary Merty o wycofanie projektu uchwały 
nr 14/LII/10 z porządku obrad sesji 
 
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z zapytaniem - czy są inne wnioski o zmianę 
porządku obrad. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta wniósł o zamknięcie listy wniosków w punkcie dot. 
zmian lub uzupełnień porządku obrad i poddał powyższe pod głosowanie: 
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Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się o wycofanie głosowania nr 1 nad ww. sprawą i 
powtórnie wniósł o głosowanie nad zamknięciem listy wniosków dot. zmiany  lub 
uzupełnienia porządku obrad 
 
 
głosowanie nad zamknięciem listy wniosków w sprawie zmian i uzupełnień porządku obrad 
     
     za                -                  22 
     przeciw       -                   0 
     wstrzym.     -                   1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że zgłaszanie wniosków zostało zamknięte. 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w terminie 7 dni przed dniem Sesji na 
wniosek Prezydenta Miasta o włączenie do porządku obrad wpłynęły projekty uchwał: 
 
17/LII/10  w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
 
18/LII/10  w sprawie: woli przystąpienia gminy do spółki Megrez Sp. z o.o. 
 
19/LII/10  w sprawie: zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 19 sierpnia 2004 r. 
dotyczącego powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Siemianowice Śląskie 
prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków 
 
20/LII/10  w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do 
projektu pt. „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” w ramach Priorytetu IX, 
Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi” 
 
Ponadto poinformował,  iż  Komisja Rewizyjna zwróciła się z wnioskiem o rozpatrzenie niżej 
wymienionych projektów uchwał w punkcie 7 - skargi 
  
21/LII/10  w sprawie: uznania skargi Pani Genowefy Musiał na Przewodniczącego Rady 
Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną  
 
22/LII/10  w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Józefa Orskiego na działalność 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną 
 
oraz wniósł o uzupełnienie porządku obrad w punkcie 9 na wniosek Prezydenta Miasta           
o projekt uchwały  
 
Nr 23/LII/10  w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr 695/2010 Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji dla 
osób fizycznych na realizację zadań ujętych w „Programie Likwidacji Niskiej Emisji              
w Siemianowicach Śląskich  
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w związku z powyższym odbędą się cztery 
głosowania. 
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Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie włączenie w punkcie              
7 porządku obrad projektu uchwały Nr 21/LII/10  w sprawie: uznania skargi Pani Genowefy 
Musiał na Przewodniczącego Rady Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną  
 
 
 
głosowanie:          za              -                  22 
           przeciw     -                   0 
           wstrzym.   -                   1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwał został włączony do porządku 
obrad w punkcie 7. 
   /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad w punkcie 7 projektu uchwały Nr 22/LII/10 
w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana Józefa Orskiego na działalność Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną 
 
głosowanie:             za             -                  22 
              przeciw    -                   0 
              wstrzym.  -                   1 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został włączony do 
porządku obrad w punkcie 7. 
                                 /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad w punkcie 9 porządku obrad projektu 
uchwały Nr 23/LII/10  w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr 695/2010 Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu 
udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w „Programie Likwidacji 
Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich  
na wniosek Prezydenta Miasta 
 
głosowanie:      za                -                   20 
       przeciw      -                     0 
                  wstrzym.   -                     3 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. projekt uchwały został włączony                 
do porządku obrad w punkcie 9. 
   /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
Panią Barbarę Mertę dotyczący wyłączenia z porządku obrad w punkcie 9 projektu uchwały 
Nr 14/LII/10  w sprawie:  uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu Siemianowice 
Śląskie 
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głosowanie:        za               -                  12   
         przeciw      -                  10 
         wstrzym.    -                    1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż wniosek Pani Barbary Merty został przyjęty           
i ww. projekt uchwały zostaje wyłączony z porządku obrad w punkcie 14. 
 
 
                     Ad. 3 
 
Zatwierdzenie protokołu Rady Miasta z dnia 23.09.2010 r. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż nie wpłynęły do dnia 27 października 2010 r.  
wnioski w sprawie dokonania zmian w ww. protokole. 
 
 głosowanie nad przyjęciem ww. protokołu 
 
        za                -               23 
        przeciw      -                0 
        wstrzym.    -                0 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. protokół został przyjęty.                                       
  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/  
   

Ad. 4 
 
Podziękowanie członkom Rad Społecznych za pracę w minionej kadencji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Jurkiewicz odczytał podziękowania 
byłym członkom Rad Społecznych za pracę w związku z zakończeniem kadencji tj. 
 
- Pan Henryk Ćwieląg – b. członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
  Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
 
- Pani Alfreda Barnaś – b. członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu   
  Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
 
- Pan Stanisław Sontag – b. członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu  
  Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  
 
Następnie nastąpiło wręczenie podziękowań  wyżej wymienionym osobom. 
 
Ponadto Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, iż zostały przygotowane 
podziękowania dla Pana Franciszka Rzepczyka za pracę w Radzie Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz dla Pana Bogusława Szopy za pracę 
w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i  
Współuzależnienia, natomiast wymienione osoby nie mogły przybyć na Sesję Rady Miasta. 
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Ad. 5 
 
Prezydent Miasta Pan Jacek Guzy złożył informację z działalności w okresie 
międzysesyjnym. 
 
W ww. punkcie głos zabrali: 
 
Pan Robert Myrta –zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem poniżej umieszczony stenogram. 
 
Dwa miesiące temu, w miesiącu sierpniu miałem okazję Pana Prezydenta pytać na temat 
kontroli, która przebywa w Urzędzie, konkretnie kontroli CBA. Pan wspomniał Panie 
Prezydencie, że będzie to kontrola rutynowa, która się zakończy we wrześniu i wszyscy Radni 
i Mieszkańcy uzyskają jakieś informacje. Więc pytam, czy można jakieś informacje uzyskać i 
ewentualnie kiedy można będzie uzyskać, bo mamy koniec października, a wrzesień już się 
zakończył. 
 
Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta 
 
Dziękuję za te pytanie. Kontrola skończona, nie wykryto, nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości większych. Będzie do tego dostęp, do tego co można. Tak, ze dziękujemy 
za tą kontrolę, jest przeprowadzona i kontrola stwierdziła, że Urząd działa bardzo dobrze. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Stenogramy obydwu wypowiedzi zostaną umieszczone w protokole. 
 

Ad. 6 
 
Interpelacje Radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w okresie międzysesyjnym interpelacje złożył 
 
Pan Grzegorz Jurkiewicz  o numerach 182 i 183/10. 
 
Radni na Sesji złożyli następujące interpelacje. 
 
 
Radny RM Jerzy Dinges  
Radny RM Tomasz Dzierwa  
 
 

1222/LII/10 
          / w załączeniu/ 
 
 
 
Radny RM Henryk Pesel  
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1223/LII/10 
 
           / w załączeniu/ 
 
Radny RM Marian Jadwiszczok  
 

1224/LII/10 
 

           / w załączeniu/ 
 
 
Radna RM Alfreda Barnaś  
      
        1225 -1227/LII/10 
 
            / w załączeniu/ 
 
 
Interpelacja nr 1228/LII/10 – odpowiedź została udzielona na Sesji Rady Miasta.   
  
 
Radny RM Grzegorz Jurkiewicz  
 

1229/LII/10 
 
           / w załączeniu/ 
  
 
Radny RM Adam Cebula  
 
 

1230/LII/10 
 
Proszę o usunięcie dziur wzdłuż ulicy Skłodowskiej-Curie od nr 7 do szkoły.  
 
Interpelacja 1230/LII/10 nie wymaga odpowiedzi – do realizacji. 
 
Radny RM Jerzy Becker  
 
 

1231/LII/10 
 
Moja interpelacja dotyczy interpelacji sprzed roku. W październiku ubiegłego roku Komisja 
Społeczna podczas wyjazdowego posiedzenia zapoznała się między innymi ze stanem 
pomieszczenia gospodarczego częściowo na terenie szpitala, częściowo lokalizacja jest nie 
uregulowana prawnie. Chodzi o tę szopę taką z zawalonym dachem. W zimie po tym dachu 
chodzą dzieci, grozi to jakimś wypadkiem. 
Dwa, widok z okien szpitala na tą „szopę” jest widokiem przygnębiającym. Widzę, że od roku 
nic się w tej sprawie nie zmieniło. Chciałem zapytać jaki jest stan zaawansowania albo 
zburzenia tego pomieszczenia albo wykonania nowego dachu. 
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Radna RM Małgorzata Liczberska  
 

1232/LII/10 
 

Ponieważ nie otrzymałam odpowiedniej odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na poprzedniej 
sesji, więc ponownie pytam – chodzi mi o sprawę naprawienia szkody w postaci nie 
wypłacenia nagrody pierwszemu nauczycielowi dyplomowanemu  w naszym Mieście byłej                 
Pani Dyrektor Urszuli Nocuń – pytam kiedy fizycznie pieniądze zostaną przeznaczone na jej 
konto. A dlaczego pytam teraz? Pytam dlatego teraz, bo w tym roku definitywnie po raz trzeci 
wymieniona została uniewinniona od stawianych jej zarzutów. 
 
Na poniższe interpelacje odpowiedzi zostały udzielone na Sesji. 
 

1228/LII/10 
 
Alfreda Barnaś 
 
W związku z szerzącą się plotką jakoby Siemianowicka Orkiestra Rozrywkowa miałaby 
zakończyć swoją działalność artystyczną proszę o rzetelną informację o dalszych planach 
rozwojowych tego Zespołu. 
 
 
Pan Karol Termin 
 

1233/LII/10 
 
W imieniu mieszkańców ulicy Korfantego z nr 14-17 proszę o informację czy jest możliwość 
oświetlenia parkingu, który znajduje się na drodze prowadzącej do Gimnazjum nr 3 na ulicy 
Korfantego 18.  
Wyżej wymieniony parking zaczyna się tuż po skręceniu w lewo z ulicy Korfantego, która 
ciągnie się wzdłuż ogródków. Miejsca parkingowe są po obu stronach ulicy przy bloku  
Korfantego 14 b. 
 

1234/LII/10 
 
Proszę o informację kiedy wydano zgodę na umieszczenie telebimu przy skrzyżowaniu przy  
ulicy Telewizyjnej i Bytkowskiej oraz kto jest właścicielem działki na której usadowiono 
powyższy telebim. 
 
 
 

Ad. 7 
 
Skargi wpływające do Rady Miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie: 
projekt uchwały Nr 21/LII/10 w sprawie: uznania skargi Pani Genowefy Musiał                 
na Przewodniczącego Rady Miasta Siemianowic Śląskich, za bezzasadną 
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głosowanie:                   za                -                  18 
         przeciw       -                    0 
          wstrzym.     -                   5 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                          /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
oraz projekt uchwały Nr 22/LII/10 w sprawie: 
uznania skargi złożonej przez Pana Józefa Orskiego na działalność Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną 
 
 
 
głosowanie:         za                  -                 21 
          przeciw         -                  0 
          wstrzym.       -                  2 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                    /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 

Ad. 8 
 
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres V Kadencji 2006 – 2010 r. 
 
 Rada Miasta zapoznała się ze sprawozdaniem z Realizacji Strategicznych Celów Kadencji, 
wysłuchała i obejrzała prezentacje: 
  
I Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Dariusza Bochenka 
 
II Zastępcy Prezydenta Pana Henryka Ptasznika 
 
Sekretarza Miasta Pana Piotra Madei 
 
Skarbnik Miasta Pana Henryka Falkusa 
 
Po czym Rada Miasta wysłuchała podsumowania Prezydenta Miasta Pana Jacka Guzego. 
 
Odczytanie poniższego oświadczenia. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Przedstawiam stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Porozumienia 
Samorządowego w sprawie sprawozdania Prezydenta za okres kadencji 2006 – 2010 r. oraz    
w związku z podsumowaniem Strategicznych Celów Kadencji na ten sam okres. 
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Strategiczne Cele Kadencji na lata 2006 – 2010 r. były propozycją, która wypłynęła podczas 
rozmów koalicyjnych w 2007 r. jak przed chwilą wspominał Pan Prezydent. Niezwłocznie też 
stały się one wspólną inicjatywą  Siemianowickiego Forum Samorządowego  i Platformy 
Obywatelskiej RP. Bardzo trafnymi okazały się zarówno forma jaką im nadaliśmy, zwięzła    
na jednej karcie papieru, dokumentu, sformułowana językiem zrozumiałym dla wszystkich, 
jak i przede wszystkim zadania tam wymienione, ronda, rynek, park tradycji, boiska 
sportowe, rewitalizacja ratusza i inne. Wyjątkowym było także i to, że nowo wybrany 
Prezydent wraz ze wspierającą go koalicją już na samym początku kadencji jednoznacznie 
zdefiniowali zadania z których wyborcy mają ich na koniec kadencji rozliczyć. Dodajmy, że 
zadania trudne i bardzo ambitne, których powodzenie u zarania kadencji było niepewne           
i problematyczne, ale forma ta przede wszystkim podmiotowo i poważnie traktowała 
wyborców i mieszkańców. Władza bowiem ma obowiązek wyznaczać cele bez względu na 
stopień ryzyka związany z ich realizacją. To jej elementarna i podstawowa powinność. Stało 
się tak po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii samorządu w naszym mieście. Dzisiaj u 
końca kadencji możemy być spokojni i z odpowiedzialnością powiedzieć, że zadania 
wymienione w Strategicznych Celach Kadencji 2006 – 2010 zostały w 100% wykonane. To 
powód do dumy, do uzasadnionej dumy dla Prezydenta Miasta i Wysokiej Rady, także dla 
Radnych wszystkich, którzy tą realizację wspierali. 
Pragnę w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego 
podziękować wszystkim w szczególności służbom Prezydenta, Panu Prezydentowi, a w 
szczególności tym Radnym, którzy realizacje tych celów wspomagali niezmienne je 
wspierając i głosując na budżetami miasta w poszczególnych latach kadencji, gdzie były 
zawsze w pełni zabezpieczone środki finansowe na realizację tych strategicznych celów. Bez 
tego i tych działań dzisiejszy sukcesów nie byłby możliwy.  
To tekst oświadczenia w imieniu Platformy, Panie Prezydencie jeszcze raz serdecznie 
gratuluję. Kończymy kadencję, mam pełne przekonanie, że ze spokojem i odpowiedzialnością 
możemy przed mieszkańcami te słowa powiedzieć. 
Dziękuję. 
 
Następnie głos zabrali: 
 
Pan Robert Myrta 
Pan Karol Termin 
Pani Danuta Sobczyk 
Pan Grzegorz Jurkiewicz 
Pan Robert Myrta  
 
Przewodniczący Rady Miasta wniósł o zamknięcie dyskusji do ww. sprawy i poinformował, 
iż udzieli głosu wcześniej zgłaszającemu się Prezydentowi Miasta. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zamknięcie 
dyskusji w punkcie 8. 
 
głosowanie:    za                    -                    21 
     przeciw           -                     0 
                wstrzym.         -                     1 
                       1 osoba nie brała udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że dyskusja nad ww. sprawą została zamknięta. 
                       /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Prezydentowi 
Miasta Panu Jackowi Guzemu do powyższej dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę do godz. 15.45. 
 
Przewodniczący Rady Miasta wznowił po przerwie obrady Sesji Rady Miasta i stwierdził, że 
Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
 

Ad. 9 
 
Podjęcie uchwał: 
 
projekt uchwały w sprawie: 
przejęcia na własność gminy pojazdu porzuconego z zamiarem wyzbycia się. 
/1/LII/10 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
     za                  -                    22 
     przeciw         -                     0 
     wstrzym.       -                     0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                    /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie:  
zmiany uchwały nr 234/1996 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 12.09.1996 r.      
(z późniejszymi zmianami), a dotyczącej powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 
Komunalnego 
/2/LII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
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głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
             za               -                       21 
             przeciw      -                        0 
             wstrzym.    -                        1 
 
               1 osoba jest nieobecna 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć – w ramach łączenia 
pensum – dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie 
/3/LII/10 
 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
             za               -                       22 
             przeciw      -                        0 
             wstrzym.    -                        0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż przyjął wniosek Komisji Polityki Społecznej 
w sprawie zmiany kolejności głosowania nad projektami uchwał tj. w pierwszej kolejności 
odbędzie się głosowanie nad projektem uchwały nr 6/LII/10, a następnie 4/LII/10, 5/LII/10                         
i 7/LII/10. 
Wniosek Komisji Polityki Społecznej jest uzasadniony. 
 
projekt uchwały w sprawie: 
zmiany nazwy Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych z siedzibą przy ul. Matejki 5         
w Siemianowicach Śląskich na: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” z siedzibą 
przy ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich 
/6/LII/10/ 
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Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
             za               -                       19 
             przeciw      -                        0 
             wstrzym.    -                        2 
 
                                    1 osoba jest nieobecna 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
częściowej zmiany Uchwały Nr 428/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 
marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków 
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokości podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  prowadzonych przez 
Miasto Siemianowice Śląskie 
/4/LII/10 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
             za               -                       22 
             przeciw      -                        0 
             wstrzym.    -                        0 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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projekt uchwały w sprawie: 
częściowej zmiany Uchwały Nr 598/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 
września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze      
w szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie 
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionym w szkołach       
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie 
/5/LII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
             za               -                       22 
             przeciw      -                        0 
             wstrzym.    -                        0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały w sprawie: 
gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki 
budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.            
o systemie oświaty 
/7/LII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
             za               -                       22 
             przeciw      -                        0 
             wstrzym.    -                        0 
 
                 1 osoba nieobecna 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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projekt uchwały w sprawie: 
określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych   
o charakterze cywilnoprawnym miasta Siemianowice Śląskie oraz jego jednostkom 
podległym 
/8/LII/10 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
             za               -                       22 
             przeciw      -                        0 
             wstrzym.    -                        0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
przyj ęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2011 r. 
/9/LII/10 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
             za               -                       22 
             przeciw      -                        0 
             wstrzym.    -                        0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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projekt uchwały w sprawie: 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Siemianowice Śląskie oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 
/10/LII/10 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 2, przeciw – 0, wstrzym. – 3. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
             za               -                       17 
             przeciw      -                        0 
             wstrzym.    -                        5 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
przyj ęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2011                      
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy      
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
/11/LII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja do ww. projektu uchwały sformułowała następującą poprawkę: 
Biorąc pod uwagę bogate tradycje kulturalne miasta /np. Ruch Śpiewaczy/, Komisja 
wnioskuje o nadanie punktowi 2 w  „Priorytetowych zadaniach publicznych” w obszarze 
„Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”, następujące brzmienie : 
„Wspieranie i promocja ruchu artystycznego i jego tradycji na terenie miasta.” 
Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrz. - 0. 
Komisja wnioskuje o podjęcie projektu uchwały z uwzględnieniem ww. wniosku. 
Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrz. - 0. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Prezydent Miasta Pan Jacek Guzy wniosek Komisji Polityki Społecznej przyjął jako 
autopoprawkę do projektu uchwały. 
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głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały wraz z autopoprawką przyjętą przez 
Prezydenta Miasta na wniosek Komisji Polityki Społecznej 
 
             za               -                       21 
             przeciw      -                        0 
             wstrzym.    -                        1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
zmiany uchwały Nr 623/2010 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 25 marca 2010 r. 
w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przeznaczenia      
na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               
z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2010 
 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
             za               -                       22 
             przeciw      -                        0 
             wstrzym.    -                        0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym na 2010 r. 
/13/LII/10 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
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głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
             za               -                       22 
             przeciw      -                        0 
             wstrzym.    -                        0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
zmian budżetu miasta na 2010 r. 
/15/LII/10/ 
 
Przewodniczący Komisji Uchwał Pan Grzegorz Jurkiewicz poinformował o autopoprawkach 
Prezydenta Miasta do ww. projektu uchwały. 
 
Rada Miasta  autopoprawki otrzymała. 
 
Opinie Komisji do projektu uchwały (projekt nie uwzględnia autopoprawek) 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa głosowała następująco za ww. projektem uchwały: 
za – 2, przeciw – 0, wstrzyma. – 2. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
 
Dyskusja  
 
Pan Karol Termin 
Pan Robert Myrta 
Pani Magdalena Kończyk Kierownik Referatu Kultury udzieliła wyjaśnień do zapytań 
radnych 
Pan Henryk Falkus Skarbnik Miasta udzielił dalszych wyjaśnień do zapytań radnych 
Pan Jerzy Kurzawa 
Pan Robert Myrta 
 
Przewodniczący Rady Miasta zawnioskował  i poddał pod głosowanie zamknięcie listy osób 
zgłoszonych do dyskusji  
 
głosowanie nad ww. wnioskiem           za                       -                   20 
                   przeciw              -                    0 
        wstrzym.             -                   2 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. lista została zamknięta. 
               /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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Po głosowanie nad zamknięciem dyskusji głos zabrali: 
 
Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta – udzielił wyjaśnień do zapytań radnych 
Pan Henryk Falkus  
 
głosowanie nad podjęciem ww.projektu uchwały wraz z autopoprawkami 
 
     za                -                  16    
                przeciw       -                   2 
                wstrzym.     -                   4 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
             /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
projekt uchwały w sprawie: 
częściowej zmiany uchwały 125/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 
września 2007 r. w sprawie: diet radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskich oraz 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 
/16/LII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej zawnioskowała o wykreślenie w § 1 punktu 3. 
Głosowanie: za – 4, przeciw – 1, wstrz. - 0. 
Komisja wnioskuje o podjęcie projektu uchwały z uwzględnieniem ww. wniosku 
Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za -  3, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 
 
Komisja Rozwoju Miasta nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 
 
Pan Jerzy Becker zawnioskował o zmianę brzmienia punktu nr 3  
Pan Adam Cebula zgłosił wniosek odwrotny do wniosku Pana Jerzego Beckera 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż w pierwszej kolejności odbędzie się głosowanie 
nad  wnioskiem Pana Adama Cebuli tj. wykreśleniem   § 6  z projektu uchwały                      
Nr 125/2007 r. z 29 września 2007 r. 
 
Głosowanie nad ww. wnioskiem Pana Adama Cebuli 
 
                        za                 -                   7 
             przeciw        -                  12 
             wstrzym.      -                   1 
 
                        2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. wniosek został odrzucony. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
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Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
Pana Jerzego Beckera tj. wykreślenie z projektu uchwały Nr 16/LII/10 ust. 3 i pozostawienie 
§ 6 zamieszczonego w uchwale nr 125/2007 
 
głosowanie nad ww. wnioskiem Pana Jerzego Beckera 
 
                za                 -              11 
     przeciw        -               2 
     wstrzym.      -               5 
 
 
                           4 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. został przyjęty. 
                 /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Uchwał poinformował,  iż § 1 ma dwa 
punkty /3 punkt zostaje wykreślony/ 
 
Głosowanie nad podjęciem projektu uchwały z wykreśleniem punktu 3 
 
     za               -              10 
                przeciw      -               2 
                wstrzym.    -               9 
 
                            1 osoba nie brała udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
                /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
/17/LII/10/ 
 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 2, przeciw – 0, wstrzyma. – 2. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Jurkiewicz zgłosił wniosek o wykreślenie                   
z załącznika nr 2 w punkcie nr 10 ppkt-u  d oraz zwrócił się do Prezydenta Miasta o przyjęcie 
tego wniosku jako autopoprawki 
 
Pan Jerzy Kurzawa –  „ głos przeciwny do omawianej procedury budżetowej” 
 
Pan Robert Myrta – zaproponował utrzymanie ppkt-u d, pkt. 10 w załączniku nr 2 tj. 
„dyskusja nad projektem uchwały budżetowej” 
 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek Pana Grzegorza Jurkiewicza, 
aby z załącznika nr 2 projektu uchwały Nr 17/LII/10 w punkcie 10 wykreślić ppkt d               
o brzmieniu „dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 
 
głosowanie:   za                -                  13 
    przeciw       -                   9 
    wstrzym.     -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta wniosek przyjęła. 
             /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Po głosowaniu nad ww. wnioskiem głos zabrał Prezydent Miasta Pan Jacek Guzy. 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały wraz z wykreśleniem w załączniku nr 2 
ppkt-u  d  w punkcie 10 
 
           za            -              13 
           przeciw   -               7 
           wstrzym. -               2 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
               /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
woli przystąpienia gminy do spółki Megrez Sp.z o.o. 
/18/LII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 2, przeciw – 2, wstrzyma. – 1. 
 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 0, przeciw – 2, wstrzyma. – 2. 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji – projekt uchwały nie był tematem komisji. 
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Dyskusja 
 
Pan Robert Myrta 
Pan Jerzy Kurzawa 
Pan Karol Termin 
Pan Jerzy Becker 
Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta udzielił wyjaśnień do zapytań radnych 
 
Przewodniczący Rady Miasta nadmienił, iż do dalszej dyskusji zgłosili się Pan Karol Termin, 
Pan Jerzy Kurzawa i Robert Myrta po czym zgłosił wniosek o zamknięcie listy do dyskusji  
 
głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Miasta o zamknięcie dyskusji nad             
ww. projektem uchwały: 
 
     za                  -                  19 
                przeciw         -                  2 
                wstrzym.       -                  1 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że lista osób zgłaszających się do dyskusji została 
zamknięta. 
                        /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu radnym zgłoszonym przed 
zamknięciem listy tj. 
 
Panu Robertowi Myrcie 
Panu Jerzemu Kurzawie 
Panu Robertowi Myrcie 
 
Prezydent Miasta Pan Jacek Guzy udzielił wyjaśnień do zapytań radnych. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
Pan Jacek Guzy 
 
Przewodniczący Rady Miasta  przerwał procedowanie nad ww. projektem uchwały.                  
 
W związku z powyższym przystąpiono do procedowania nad projektem uchwały 
 
w sprawie: zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 19 sierpnia 2004 r. dotyczącego 
powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Siemianowice Śląskie prowadzenia 
niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków 
/19/LII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za – 4, przeciw – 0, wstrzyma. – 0 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nie obradowała nad projektem uchwały. 
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głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
       za                    -                     22 
       przeciw           -                      0 
       wstrzym.         -                      0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
               /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta powrócił do procedowania nad projektem uchwały                   
Nr 18/LII/10 w sprawie woli przystąpienia gminy do spółki Megrez Sp. z o.o. 
 
Przewodniczący Rady Miasta przed udzieleniem głosu I Zastępcy Prezydenta Miasta 
przypomniał, iż lista osób zgłaszających się do dyskusji została zamknięta. 
 
Pan Dariusz Bochenek udzielił wyjaśnień do zapytań Radnych 
Pan Jacek Guzy   
Pan Andrzej Gościniak  
 
głosowanie nad podjęciem projektu uchwały Nr 18/LII/10 
 
       za                 -                    12 
       przeciw        -                     8 
       wstrzym.      -                     2 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
              /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Siemianowice Śląskie do projektu pt. „Lepsza 
przyszłość zaczyna się w przedszkolu” w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1. 
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
/20/LII/10/ 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Polityki Społecznej projekt uchwały przyjęła pozytywnie jednogłośnie. 
Komisja Finansowo-Budżetowa nad projektem uchwały głosowała następująco: 
za- 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji - projekt uchwały nie był tematem komisji. 
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głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
      za                 -                       21 
      przeciw        -                        0 
      wstrzym.      -                        0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż uchwała została podjęta. 
               /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
 
projekt uchwały w sprawie: 
dokonania zmiany uchwały Nr 695/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia        
26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób 
fizycznych na realizację zadań ujętych w „Programie Likwidacji Niskiej Emisji               
w Siemianowicach Śląskich” 
/23/LII/10/ 
  
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż ww. projekt uchwały nie był tematem żadnej 
z Komisji. 
 
Pan Artur Kledzik Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska dokonał wprowadzenia            
do ww. projektu uchwały. 
 
I Zastępca Prezydenta Miasta Pan Dariusz Bochenek uzupełnił wypowiedź Pana Artura 
Kledzika. 
 
 
Następnie głos zabrał Pan Jerzy Kurzawa. 
 
 
głosowanie nad podjęciem ww. projektu uchwały: 
 
                za                    -                     20 
                przeciw           -                     0 
                wstrzym.         -                     0 
 
                             1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została podjęta. 
              /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 

   Ad. 10 
 
Sprawozdania z prac Komisji stałych Rady Miasta za okres kadencji 2006 – 2010 r. 
 
 
Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta i zaproponował głosowanie nad 
sprawozdaniami bez odczytywania. 
Rada Miasta nie wyraziła sprzeciwu do ww. propozycji. 
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Wobec powyższego odbyły się  niżej wymienione głosowania: 
  
nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich                 
z działalności za lata 2006 – 2010 r. 
 
głosowanie:            za                   -                        18 
             przeciw          -                         0   
             wstrzym.        -                         0 
 
                      1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. sprawozdanie zostało przyjęte. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik protokołu. 
 
                  
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że na Sali obecnych jest 19 radnych. 
Nieobecni usprawiedliwieni są Pan Grzegorz Jurkiewicz i Pani Danuta Sobczyk. 
Ponadto nieobecni są Karol Termin i Barbara Roguska. 
 
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z prac Komisji Polityki Społecznej za okres 
kadencji 2006 – 2010 r. 
 
              za                  -                  19 
              przeciw         -                   0 
              wstrzym.       -                   0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. sprawozdanie zostało przyjęte. 
                  /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik protokołu. 
 
 
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Miasta                    
i Inwestycji za lata 2006 – 2010 r. 
 
     za                -               19   
                przeciw       -                0 
                wstrzym.     -                0 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. sprawozdanie zostało przyjęte. 
                    /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
 
Sprawozdanie  stanowi załącznik protokołu. 
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       Ad. 11 
 
 Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, iż Rada Miasta uchwaliła plan pracy, który 
zawierał punkt „Sprawozdania Radnych Rady Miasta  z prac w gremiach, do których zostali 
delegowani w bieżącej kadencji samorządu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta powrócił do punktu 10 i poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z prac Komisji Finansowo-Budżetowej za lata 2007 – 2010 r.  
 

  za             -                      19 
                 przeciw    -                       0 
      wstrzym.  -                       0 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ww. sprawozdanie zostało przyjęte. 
          /głosowanie imienne stanowi załącznik protokołu/ 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik protokołu/ 
 
Przewodniczący Rady Miasta kontynuując punkt 11 tj. Sprawozdania Radnych Rady Miasta    
z prac w gremiach, do których zostali delegowani w bieżącej kadencji samorządu 
poinformował, iż sprawozdania zostały złożone i stanowią załączniki do protokołu. 
 

 
Ad. 12 

 
Odpowiedzi na interpelacje. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Krupski poinformował o ilości zgłoszonych 
interpelacji oraz sposobie udzielenia odpowiedzi. 
 
Prezydent Miasta Pan Jacek Guzy udzielił odpowiedzi na interpelację Pana Henryka Pesela 
dot. spraw związanych z działalnością wysypiska śmieci „Landeco” tj.  czy Marszałek 
Województwa wydał pozwolenie na eksploatację wysypiska do 2020 r. , czy w związku          
z tą decyzją planuje się przedłużenie umowy z firmą „Landeco” i jakie jest stanowisko 
Prezydenta Miasta w tej sprawie. 
 
Dziękuję za to pytanie, zburzę pewne mity. Sprawa „Landeco” definitywnie będzie 
rozwiązana w roku 2013. Nie ma najmniejszej możliwości, tak jak niektórzy mówią 
wcześniejszego rozwiązania umowy. Są to niesamowite kary finansowe, umowy zostały wiele 
lat podjęte, ani ja, ani przypuszczam każdy z Państwa na  takie umowy nie narazi nasze 
Miasto. 
Jeśli chodzi o Marszałka, ale jest to na działalność gospodarczą 2020 r., czyli nie na 
wysypywanie śmieci i proszę Państwa w 2013 nie ma możliwości importu śmieci do 
Siemianowic ze względu na to, że kończą się już komory. W 2013 nie ma możliwości 
dalszego składowania. Oczywiście jest możliwość składowania śmieci w górę, ale na to musi 
być zgoda prezydenta, jeśli tym prezydentem będę takiej zgody nie będzie. I nie jest 
planowana w Urzędzie, nie jest planowane podpisanie nowej umowy z „Landeco”, to odpada, 
czyli powiem więcej do 2012, czyli ustawa stanowi, że rok wcześniej musimy podjąć decyzję 
wspólnie jak będzie wyglądała utylizacja śmieci. Wszystko będzie polegało na tym abyśmy 
eksportowali śmieci, a nie importowali i tutaj w tej sprawie, jeżeli będę miał coś do 
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powiedzenia będziemy przedstawiali referendum wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich, 
którzy sami określą, bo chcę też żeby wszyscy mieszkańcy Siemianowic wiedzieli o jakich 
kosztach my mówimy na jednego mieszkańcy. Ale tu Pana uspakajam, w 2013 kończą się 
komory w Siemianowicach, czyli problem musi być rozwiązany, wcześniejsze rozwiązanie 
nie jest możliwe ze względu na zawarte umowy, a jeżeli ktoś mówi, że będzie „pstryk”, no to 
nie wie co mówi, bardzo przepraszam. 
 
Odpowiedzi na interpelację Pani Alfredy Barnaś w sprawie ewentualnego zakończenia 
działalności Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej udzielił Prezydenta Miasta Pana Jacek 
Guzy. 
 
Pani Radna, ja nie będę wdawał się w plotki, są plotki rozsiewane przez pana Dyrygenta. Nic 
nie wiem na temat rozwiązana orkiestry – działa, pieniądze są, nie wiem skąd te pytania. 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Pani Radna, wszystko się wyjaśniło, nie dyrygent decyduje. 
 
Odpowiedzi na interpelację Pana Karola Termina w sprawie możliwości oświetlenia parkingu 
przy którym znajduje się droga prowadząca do Gimnazjum nr 3 udzieliła Pani Grażyna 
Pietrek Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
 
Jeśli chodzi o miejsca postojowe i parkingu w rejonie budynku 14, 17 przy ul. Korfantego to 
trzeba tu rozdzielić teren, bo teren ten między budynkami należy do „Wspólnoty”, a oprócz 
tego są trzy parkingi, które są przy drodze położone w kierunku jazdy do lasku bytkowskiego. 
Pierwszy tylko należy do miasta, jest to ten pierwszy od strony ulicy Kapicy, natomiast te 
dwa pozostałe też należą do „Wspólnoty”, czyli tutaj właściwie można powiedzieć, że 4/5 to 
jest „Wspólnota” i ona musi sama sobie oświetlić. Jeśli chodzi o nasz ten jedyny parking, to 
nie mamy w planach, bo to jednak trzeba zrobić projekt, to jest mała inwestycja, ale 
inwestycja, na dzień dzisiejszy tego w planach nie ma. 
 
  

Ad. 13 
 
Przewodniczący Rady Miasta w sprawach informacyjnych poinformował: 
 
-  o piśmie Wojewody Śląskiego z 20.10.2010 r. w sprawie złożonych na ręce Wojewody 
    Śląskiego przez Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta oświadczeniach 
     /odczytał treść pisma/ 
 
Ponadto  udzielił informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych złożonych 
Przewodniczącemu Rady Miasta przez Radnych Rady Miasta za rok 2009 r. oraz na koniec 
kadencji 
 

                        / w załączeniu/ 
 
Art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym nakłada na radnych obowiązek złożenia 
oświadczenia o stanie majątkowym. 
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Oświadczenia składane są do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji, w przypadku obecnie kończącej 
się kadencji Rady Miasta, według stanu na 12.09.2010 r. 
 
Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono 
oświadczenia majątkowe. 
 
Uprzejmie informuję, iż wykonując dyspozycję ustawową dokonałem sprawdzenia złożonych 
mi oświadczeń majątkowych i stwierdzam co następuje: 
 

1. przedmiotowe oświadczenia majątkowe zarówno na 30.04.br. jak i na 2 miesiące 
przed upływem kadencji złożone zostały przez radnych w ustawowym terminie. 

 
2.  w wyniku analizy oświadczeń  stwierdzono braki natury formalnej, które na skutek 
     konsultacji zostały w trybie roboczym uzupełnione przez zainteresowanych. 

 
 
 
- o zaproszeniu Galerii Miejskiej Biblioteki na otwarcie wystawy fotografii Andrzeja Lepka 
   na dzień 4.11.br. 
 
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta zaprosił na kończącą kadencję Sesję Rady Miasta        
w dniu 10 listopada 2010 r, do Stylehotels-u na godz.17.oo  
 
W sprawach informacyjnych głos zabrali: 
 
Pan Robert Myrta – poinformował o odbytej rozprawie w Sądzie Okręgowym w Katowicach 
w Wydziale II Cywilnym w trybie wyborczym, w której udział brali Komitet Wyborczy 
Wyborów Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic oraz Komitet Wyborczy Wyborców 
Jacka Guzego i Forum Samorządowego 
 
Pan Andrzej Gościniak 
 
Pan Marian Jadwiszczok – w imieniu Prezydenta Miasta i Forum Samorządowego 
Siemianowic Śląskich podziękował za 4-letnią współpracę, Radnym Platformy 
Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz wszystkim pozostałym członkom Wysokiej 
Rady.  
   
Pan Jerzy Kurzawa – w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości podziękował za współpracę 
Prezydentowi Miasta Jackowi Guzemu, Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Andrzejowi 
Gościniakowi, Radnym, Naczelnikom Wydziałów i wszystkim Urzędnikom. 
Szczególne podziękowania złożył na ręce Pani Danuty Kucharskiej dla Biura Rady Miasta. 
 
Pan Andrzej Gościniak – podziękował w imieniu swoim i Platformy Obywatelskiej 
Prezydentowi Miasta Panu Jackowi Guzemu za współpracę, Zastępcom Prezydenta Panu 
Dariuszowi Bochenkowi i Henrykowi Ptasznikowi,  Sekretarzowi Miasta Panu Piotrowi 
Madeji, Skarbnikowi Miasta Panu Henrykowi Falkusowi, Naczelnik Biura Rady Danucie 
Kucharskiej Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Ewie Bonczek i wszystkim 
urzędnikom z którymi Rada Miasta współpracowała oraz Radnym. 
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Pan Jacek Guzy Prezydent Miasta – podsumował wypowiedzi ww. osób i  podziękował         
za współpracę w minionej kadencji. 
 
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta podziękował Wiceprzewodniczącym Rady Miasta 
Panu Zbigniewowi Krupskiemu i Grzegorzowi Jurkiewiczowi oraz Przewodniczącym 
Komisji. 
 

Ad. 14 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak zamknął LII/10 Sesję Rady Miasta 
Siemianowice Śląskich. 
Sesja zakończyła się o godz. 17.35. 
 
 
Protokołowała:                                       Przewodniczący 
                              Rady Miasta 
 
         Andrzej Gościniak 


